
 

 

  

 

2021 m. lapkričio 25 d. 

 

 

Gerbiami tėveliai, 

 

Tai nauja informacija apie rengiamus planus naudoti antigenų testavimą tam tikromis 

aplinkybėmis vaikams, kuriems nepasireiškia simptomai ir kurie sudaro klasės dalį, kurioje 

patvirtintas COVID-19 atvejis.  

 

Svarbiausias būdas apsisaugoti nuo tolesnės infekcijos plėtros yra tas, jei vaikams 

pasireiškia COVID-19 simptomai, įskaitant naują kosulį, dusulį, aukštą temperatūrą, 

skaudančią gerklę, jie turi saviizoliuotis namuose ir turite rezervuoti jiems COVID-19 

PCR testą. PCR testus galima rezervuoti čia: 

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/ 

 

Vaikai, kuriems pasireiškia simptomai, neturėtų naudoti antigenų testų, jie turi likti 

namuose ir rengtis PCR Covid-19 testui.  Jei tėvams / globėjams kyla susirūpinimų 

dėl jų vaikų, jie turi įprastai kreiptis į šeimos gydytoją.   

  

Nuo 2021 m. lapkričio 29 d., jei tėvai ar globėjai gauna teigiamą (aptinkama) PCR COVID-

19 vaiko testo rezultatą, prašome, kad jie nedelsiant susisiektų su vaiko mokyklos 

direktoriumi (-e), kad jie būtų informuoti.   

 

Direktorius (-ė) tada pasakys šiems tėvams / globėjams, kad jie susisieks su kitų klasės 

vaikų tėvais, kad būtų suteikta duomenų, kaip jie gali užsisakyti nemokamus antigenų 

testus savo vaikams, naudojantis nemokamo telefono numeriu.    Direktoriaus (-ės) 

prašome nesidalinti jokios bet kokio vaiko asmeninės informacijos su tėvais. 

 

Antigenas yra potencialiai papildoma priemonė, padedanti apsisaugoti nuo COVID-19 

(koronavirusas) užkrato. Atlikite testus patys namuose. Testo mėginio nereikia vežti į 

laboratoriją. Paprastai rezultatai gaunami per 15 min.   

 

Jei tai susiję su viena klasės grupele, tik šios grupelės vaikams bus siūloma atlikti antigenų 

testą.  Jei nustatytos dvi grupelės su atskirai patvirtintais COVID-19 atvejais, tada bus 

susisiekta su visos klasės vaikų tėvais ar globėjais ir bus pateikta informacija, kaip jie gali 

kreiptis dėl antigenų testų.    

 

Jums reikės pateikti vaiko vardą ir pavardę ir namų adresą kartu su mokyklos registracijos 

numeriu, kurį nurodys mokykla, kreipiantis nemokamo telefono numeryje, kad 

užsisakytumėte testą.  

 

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/
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Šie testai bus teikiami nemokamai tiesiogiai tėvams ar globėjams jų namų adresu ir vaiko 

tėvai gali nuspręsti, jei jie norėtų atlikti šiuos testus. HSE parengė instrukcijas ir vaizdo 

įrašą tėvams. Visi duomenys bus antigenų testų pakuotėje.  

 

HSE informuoja, kad tėvai / globėjai turi atlikti pirmąjį antigenų testą savo vaikams tą pačią 

dieną, kai gaunamas testo rinkinys, jie turi atlikti antrąjį testą po 2 dienų ir trečiąjį testą dar 

po 2 dienų.        

 

Vaikai grupėje, kurioje patvirtintas COVID-19 atvejis, gali toliau lankyti mokyklą, kol 

jiems nepasireiškia jokių simptomų ir jiems nenustatytas teigiamas COVID-19 testo 

rezultatas (antigenas ar PCR). Jei bet kuriuo metu, jūsų vaikui pasireiškia simptomai, 

jie turi izoliuotis namuose ir turite rezervuoti COVID-19 PCR testą.  Atlikite tai netgi jei 

antigeno testas yra neigiamas (neaptikta).  

 

Jei antigenų testas yra teigiamas, svarbu, kad vaikas izoliuotųsi namuose ir kad 

rezervuotumėte COVID-19 PCR testą internetu HSE testų portale. 

  

Bus pateiktas QR kodas, kad tėvai turėtų galimybę įkelti testo rezultatą ir pranešti jį HSE. Ši 

informacija yra labai svarbi suvokiant Covid-19 pandemiją.  

 

Mokyklos direktorių buvo paprašyta nesidalinti jokia informacija su tėvais, kuriems 

nustatytas teigiamas COVID-19 atvejis.  

 

Dalyvavimas antigenų testuose vykdomas pagal savanorišką programą, todėl tėvams 

nebūtina bendrinti informacijos su mokykla, ar jie kreipėsi dėl antigeno testų ir buvo gauti 

neigiami rezultatai.  

  

Vaikai, kurie gerai jaučiasi, turi toliau lankyti mokyklą, ar jie dalyvauja antigenų testuose, ar 

ne.   

 

Sprendimas atlikti savo vaikų antigenų testavimą visiškai priklauso nuo tėvų ir globėjų ir tai 

neturės įtakos jūsų vaiko švietimui ar patirčiai mokykloje. 

 

Savanoriška antigenų testavimo programa yra papildoma priemonė ir ji nekeičia labai 

svarbių viešosios sveikatos priemonių, kurios šiuo metu taikomos jūsų mokykloje.  

 

Toliau prašome, kad primintumėte savo vaikams apie šių priemonių svarbą sustabdyti 

infekcijos plitimą.   

 

https://covid19test.healthservice.ie/hse-self-referral/
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Nuoširdžiai jūsų 

 

Deirdre Shanley  

Sekretoriaus padėjėja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


